
Årsmøte: sakspapirer 

 

Saksgang for Årsmøte Norsk Islandshundklubb 2020 

 

1. Godkjenne stemmerett for medlemmer, innkallingen og dagsorden. 

Oppnevne møteleder, 1 referent, 2 tellekorps samt 2 personer til å 

signere protokollen. 

 

2. Behandle årsmelding for 2020 

 

3. Godkjenne regnskap med revisors beretning for 2020 

 

4. Godkjenne budsjett for 2021 

 

5. Opprettelse og nedleggelse av avdelinger 

-Ingen opprettelse eller nedleggelse av avdelinger foreslått. 

 

6. Fastsette kontingent for 2022 

- Styrets forslag er ingen økning 

 

7. Godtgjørelse av verv til klubben. 

- Styrets forslag er at styre ikke skal ha godtgjøres. 

- Styremøter avholdes på Skype. Utgifter for reise med opphold i 

klubbens regi (RS/NKK og ISIC) blir dekket. 

 

8. Innkomme saker, Se vedlegg for utdypelse: 

 Sak 1 – Veiledende parring/valpepriser - Styret 

Sak 2 - Veiledende parring/valpepriser - Avlsrådet 

 
9. Vedta Instruks av organer som oppnevnes av årsmøtet. 

- Ingen nye instrukser for oppnevnelse. 

 

10. Valg. 

- Valgkomiteens innstilling, se vedlegg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Styrets årsmelding for 2020 
 

Ved utgangen av 2020 hadde Norsk Islandshundklubb 233 medlemmer. 

 

Styret: 

Styrets medlemmer siden årsmøte avholdt 2020 

Leder   Jimmy Brastad 

Nestleder   Jakob Lundehagebakken 

Styremedlem  Lene Tjora 

Kasserer  Jan Erik Aksnes 

Sekretær  Helene Strøm Kraabøl 

Vara-medlem 1 Eli ”Tulla” Schmedling 

Vara-medlem 2 Liv Holst 

 

Revisor siden årsmøtet avholdt 2020: 

Revisor   Knut Holst 

Vara-revisor   Jorunn Egeli  

 

Styremøter: 

Det ble avholdt 8 styremøter i 2020. Styremøtene er avholdt på Skype.  

Det ble holdt årsmøte 16. august på Biri, Vertshuset V-E6 

 

NKK`s representantskap 2020: 

Utsatt til mars 2021, Jimmy Brastad skal delta. 

 

Representanter ISIC (Icelandic Sheepdog International Cooperation): 

Isic møtet skulle vært i Finland men pga pågående pandemi ble det avholdt et kort møte på 

Skype. Jimmy deltok på ledermøtet og Helene deltok på avlsmøtet. ISIC møtet ble ikke ferdig 

og skal gjenopptas på et senere tidspunkt i 2021.  

Referat fra ISIC ligger på www.icelanddog.org 

 

Komiteer/Utvalg : 

Treffkomité besto av Tut Jessen, Hilde Bergendahl, Mona og Even Lilleng Strand som 

fullførte planlegging av treff 2020 på Furuhaugli men dessverre ble denne avlyst pga covid-

19. 

 

Utstillingskomité besto av Ida Mosbye, Jørgen Metzdorff og Mona Lilleng Strand men består 

pr 31.12.2020 av Jørgen Metzdorff. 

 

Valg-Komiteen: 

Valgkomiteens medlemmer består av: 

Leder   Ingen leder pr 31.12.2020 

Medlem  Ann Cesilie Førland 

Medlem  Pernille Hjerpeset 

Medlem  Marit Klausen 

Vara-medlem   

 

Redaktør Islandshunden: 

Styret med hjelp av Mona Lilleng Strand har fungert som redaksjonskomite. 

 



Bladet ”Islandshunden”: 

Det ble utgitt 3 utgaver av bladet i 2020. Bladene har vært flott sammensatt med innsendt 

tekst og bilder. 

 

Fotokonkuranse 2020 : 

Det kom inn 414 flotte bilder fra 44 bidragsytere til fotokonkurransen 2020. Juryene bestod av 

Agria og Evidensia Lillehammer som kåret 5 vinnere hver, premier er sendt  til vinnere. 

 

Julekonkurranse 2020 fikk vi inn 39 bilder fra 9 forskjellige bidragsytere. Utvalg av bilder blir 

publisert i blad nr 1 2021. 

 

Kalender 2020: 

Jimmy Brastad (Leder) satte sammen en flott kalender for 2020. Det var brukt bilder av 

mange flotte hunder innsendt til fotokonkurransen fra hele Norge. 

 

Avlsråd: 

Leder   Helene Strøm Kraabøl  

(Linn Langset fra desember 2020) 

Medlem  Linn Langset  
Valpeformidler  Eli ”Tulla” Schmedling 

Trainee  Elise Nygård Olsen 

 

Registreringer gjort i 2020: 

Kull og valper: Det ble registrert 31 valper (16 tisper/15 hannhunder) 

fordelt på 9 kull født i Norge, noen av disse fulgte klubbens 

anbefalinger. Dessverre velger fåtallet å informere avlsrådet. 

HD/AD: 32 hunder ble HD-røntget, 22 HD-fri, 5 med lav grad av HD, 

og 5 med HD D/E. 

0 hunder ble AD-røntget fri. 

Øyelidelser: 13 hunder ble øyelyst og samtlige fikk resultatet intet 

påvist. Det vil si at det ikke har blitt registrert øyesykdommer på 

Islandske fårehunder de siste to årene. 

Import: Det ble importert 9 hunder til Norge i 2020. 

 

Spesialutstilling: 

Ble ikke avholdt 2020 pga covid-19 pandemien og sterke smittevernstiltak. 

 

Klubbens hjemmeside: 

www.islandshunden.no med styret som webredaktører har fungert bra og er et viktig 

informasjonssted for klubben og rasen i sin helhet.  

Det er viktig å ha en fungerende og oppdatert hjemmeside hvor alle som ønsker det kan finne 

informasjon og faktaopplysninger om rasen, klubben og hva som skjer i klubben. 

 

Klubben har også facebook-siden ”NIHK Norsk Islandshundklubb” med 921 medlemmer fra 

flere land. Her deler medlemmer og andre eiere av Islandsk fårehund informasjon og 

erfaringer seg imellom.  

Styret kan legge ut påminninger og presiseringer på facebook siden.  

Styret presiserer at facebook gruppen ikke er styrets offisielle arena for å formidle 

informasjon til medlemmene. 





 
 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sak 1 – innsendt av styret 

 
Styret foreslår å oppheve vedtak fra 2017, sak 8, 1, ang veiledende valpepris og veiledende 

paringspris/pris per valp. Dette hører naturlig under styrets oppgaver, og bør ikke låses til 

årsmøtet. Dersom prisene på valper/paring endres i andre land, vil klubben måtte vente på nytt 

årsmøte før de kan gjøre endringer i sine anbefalinger, dette kan være uheldig. 

 

Sak 2 – innsendt av avlsråd 

 
Avlsrådet ønsker at disse sakene tas opp på årsmøtet: 

 

* Valpepris ønskes økt fra 14.000 til 18.000. Raser vi bør sammenlikne oss med, som 

lapphund, buhund og lundehund ligger nå på denne prisen (samt økning i priser for 

veterinærutgifter og registrering o.l). 

 

* Tilbakebetaling til valpekjøpere ved HD-røntgen tas bort. Flere røntger ikke hundene sine 

med denne ordningen, og liknende raser har heller ikke en slik ordning.  

 

* Paringsavgift: Vi foreslår å gå bort fra ordningen slik den er i dag (sprangavgift: 1500,-, 

deretter 1500,- per levende valp som når tre ukers alder), og foreslår en modell basert løst på 

oppsettet til Jørgen Metzdorff: 

 

Antall valper 
Prosent av 
total valpepris 

1 eller 2 valper 0 % 

3 – 5 valper 10 % 

Fødes flere enn 5 valper er det direkte til 
tispeeiers favør. 

  

Ved spesielle tilfeller bør særavtaler inngås 
(eks. ved fødselshjelp, inseminering o.l.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Innstilling fra valgkomiteen 
 
Leder 2 år (ikke på valg)  Jimmy Brastad 

 

Nestleder 2 år     Helene Strøm Kraabøl 

 

Sekretær 2 år    1.Anita Taring 

2.Jakob Lundhagebakken 

 

Kasserer 2 år (ikke på valg)   Jan-Erik Aksnes 

 

Styremedlem 2 år (ikke på valg) Lene Tjora 

 

Vara 1. 1 år    Tulla Schmedling 

 

Vara 2. 1 år    Liv Holst 

 

 

Revisor 2 år (ikke på valg)   Knut Holst 

 

Vara Revisor 1 år   Jorunn Egeli 

 

 

Valgkomité: 

 

Leder 2 år     Anne Cesilie Førland 

 

Medlem 1 år    Pernille Hjerpseth 

 

Medlem 2 år    Grethe Pettersen 

 

Vara 1 år    Marit Klausen 

 

 

 
 


